RESOLUCIÓ PER LA QUAL S’ACORDA PRORROGAR I MODIFICAR LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
DE GESTIÓ DE LA PROTECCIÓ RADIOLÒGICA DELS CENTRES DEL CONSORCI MAR PARC DE
SALUT DE BARCELONA (Exp. 310/2017-SE-PORH)
Atès que el cap de Servei de Protecció Radiològica del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona sol·licita
en data 31/08/2020, com a conseqüència de les necessitats del Consorci, que es prorrogui el contracte del
servei de gestió de la protecció radiològica dels Centres del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (exp.
310/2017-SE-PORH) per un termini de dos anys a partir del 30 de setembre de 2020 fins al 29 de setembre
de 2022, o fins que es formalitzi la nova contractació i que es modifiqui el contracte en el sentit d’augmentar
el servei per als 30 dosímetres personals addicionals del personal de quiròfans de l’Hospital de l’Esperança
ja que es considera necessari continuar contractant el servei de control dosimètric de l’esmentat personal
durant la durada de la pròrroga proposada, atesa la necessitat de garantir la continuïtat de la prestació del
servei públic d’assistència sanitària i procurar minimitzar l’impacte de la cadena radiològica en els pacients,
personal sanitari i públic en general, a causa de la plena satisfacció del servei ofert fins al moment per aquest
proveïdor.
Atès que l’esmentada contractació va ser objecte d’una ampliació en data 28 de febrer de 2020 per un termini
del 10 de març de 2020 fins al 30 de setembre de 2020, i per un import de 2.548,20 € (IVA inclòs), a causa
de la necessitat de donar l’alta dosimètrica individual al personal de la Unitat Quirúrgica de l’Hospital de
l’Esperança. L’ampliació consistia en augmentar el nombre de dosímetres en un total de 30 dosímetres
personals.
De conformitat amb el que disposa l’article 23.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, i l’establert a l’apartat D del Quadre
de característiques del Plec de clàusules administratives particulars del contracte, on s’indica “Pròrroga: SÍ.
Possibilitat de prorrogar 2 anys més.”, i l’establert a l’apartat B1 del Quadre de característiques i l’Annex 5
de l’esmentat plec respecte a les modificacions previstes per a aquest contracte.
Atès que l’empresa ASESORÍA Y CONTROL EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA, S.L. (ACPRO) ha donat
seva conformitat a la pròrroga i modificació de l’esmentat contracte i ha aportat la documentació requerida.
Atès que el pressupost de la pròrroga i modificació del contracte és de 161.584,33 € (133.540,77 € +
28.043,56 €, corresponent al 21% d’IVA) i pot aplicar-se la despesa amb càrrec a la Part. 227.0089 del Press.
Consorci 2020, 2021 i 2022.
Atès que s’efectua per la Direcció d’Economia del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona l’acreditació de
l’existència de crèdit suficient per a l’any 2020. Quant als anys 2021 i 2022 es faran el tràmits necessaris per
garantir l’existència de crèdit adequat i suficient per al compliment del contracte als esmentats exercicis.
Atès que la pròrroga i modificació que ens ocupa comporta la necessitat d’un reajustament de la garantia
per un import de 6.677,04 €, consistent en el 5% de l’import, IVA exclòs.
Vistos el Plec de clàusules administratives particulars, el Plec de prescripcions tècniques i els restants
documents que consten en el present expedient de contractació, i tenint en compte el corresponent informe
jurídic.
D’acord amb allò que es disposa a l’art. 15.1, apartat n) dels Estatuts del Consorci, el Consell Rector té
atribuïda la funció d’òrgan de contractació, sens perjudici del fet que ha delegat l’exercici de la mateixa en la
gerència per a expedients d’import igual o inferior a 3.000.000,00 euros.
D’acord amb els anteriors antecedents,
RESOLC
Primer. PRORROGAR i MODIFICAR per un termini de 2 anys a partir del 30 de setembre de 2020 fins al 29
de setembre de 2022 o fins que es formalitzi la nova contractació, el contracte de servei de gestió de la
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protecció radiològica dels Centres del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (exp. 310/2017-SE-PORH),
subscrit en data 17 de setembre de 2018 i ampliat el 28 de febrer de 2020 entre el Consorci Mar Parc de
Salut de Barcelona i l’empresa ASESORÍA Y CONTROL EN PROTECCIÓN RADIOLÓGICA, S.L. (ACPRO)
per garantir la continuïtat de la prestació del servei públic d’assistència sanitària i procurar minimitzar
l’impacte de la cadena radiològica en els pacients, personal sanitari i públic en general, i per l’import de
161.584,33 € (133.540,77 € + 28.043,56 €, corresponent al 21% d’IVA).
Segon. APROVAR la despesa de 161.584,33 € (133.540,77 € + 28.043,56 €, corresponent al 21% d’IVA),
aplicant la despesa amb càrrec a la Part. 227.0089 del Press. 2020. Quant als anys 2021 i 2022 es faran els
tràmits necessaris per garantir l’existència de crèdit adequat i suficient per al compliment d’aquest contracte
als esmentats exercicis.
Tercer. REQUERIR al contractista per tal que reajusti la garantia per un import de 6.677,04 € d’acord amb
l’establert a l’article 99.3 del TRLCSP.
Quart. NOTIFICAR la present resolució al contractista, tot indicant que en el termini màxim de 15 dies hàbils,
a comptar des de la notificació de la present resolució, haurà de formalitzar la pròrroga i modificació de
l’esmentat contracte.

Olga Pané i Mena
GERENT

Barcelona, 28 de setembre de 2020
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